
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO
23/06/2013

INSTRUÇÕES

1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e função correspondente à sua inscrição. Assine no local
indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros,
apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desliga-
dos e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.

4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de
iniciar a Prova.

5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa
correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar
correta para cada questão.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasu-
rar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-
-Resposta por erro de preenchimento.

7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.

10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente
assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, a seguir, e responda às questões de 1 a 12.

A manifestação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, em entrevista ao Estado, contrária à re-
dução da maioridade penal, apenas indica que o governo brasileiro não tem resposta para a crescente e
disseminada violência que aterroriza o País. É compreensível, na retórica jurídica do professor de direito
de uma universidade católica, a afirmação de valores da civilização contra o clamor repressivo dos que
têm medo. Mas a entrevista não o é quando indica que a política do governo, de que ele é membro, se
limita a resistir à alteração penal que muitos pretendem. O ministro teme que reduzir a maioridade penal
e ampliar o tempo de permanência na cadeia de jovens assassinos os torne criminosos porque a cadeia
é uma escola de crime. Mas, eles já são criminosos de crimes violentos! O que mais podem aprender
os autores de crimes recentes que se situam no âmbito da pura barbárie? O que não quer dizer que a
extensão da pena para os criminosos violentos que sejam menores de idade vá resolver o problema grave
das causas da criminalidade juvenil.

Vários dos autores de crimes hediondos, do noticiário recente e remoto, são indivíduos, menores aí in-
cluídos, que não frequentaram a escola de crimes que a cadeia seria. Os crimes foram aprendidos e
maquinados fora da prisão, em casa, na vizinhança, nas ruas. Os que querem a redução da maioridade
penal querem mais tempo de cadeia para autores de crimes medonhos, crimes inexplicáveis, como o as-
sassinato da dentista de São Bernardo do Campo, queimada viva. Ou, nos mesmos dias, a pouco noticiada
violência sofrida por uma idosa e sua filha, na roça no interior da Bahia, com estupro e assassinato de uma
delas, com um tiro, depois de lhe terem enfiado uma escopeta na vagina. Ou o caso do assassinato dos
jovens Liana Friedenbach e Felipe Caffé, torturados (ela estuprada) e assassinados bárbara e cruelmente
na zona rural de Embu Guaçu, há dez anos, por um grupo de que fazia parte um menor de idade.

A retórica jurídica pode convencer na sala de aula, mas não convence nem tranquiliza quem vive cotidia-
namente situações de risco na rua e até em casa. Ao contrário, só aumenta a certeza de que o Estado
brasileiro não sabe o que fazer. Nosso liberalismo livresco não gerou convicções nem se enraizou na cul-
tura popular. Liberdade, aqui, acaba sendo entendida como permissividade na concepção de que tudo é
lícito desde que se escape. Aqui, a liberdade não é propriamente um direito dos cidadãos, mas um álibi
dos espertos. A liberdade ingenuamente concebida apenas cria inimigos da liberdade, na disseminação
da convicção de que o direito é um instrumento do crime. O mesmo vale para os chamados direitos hu-
manos, justos, porém mal justificados e pior compreendidos. A liberdade é, sem dúvida, um direito e um
bem, que, no entanto, se nutre e justifica pelo recíproco reconhecimento da liberdade e da vida alheias
como um direito e um bem do outro. É um bem social e não apenas individual. A liberdade e os direitos
humanos são aquisições cotidianas, pelas quais se paga reconhecendo os direitos humanos do outro. Os
inadimplentes ficam em débito com a sociedade, cabendo à Justiça cobrar a dívida em nome do credor,
que é a sociedade desarmada.

O sistema judicial liberalizante e benevolente, na cultura do medo, em vez de assegurar justiça estimula a
iniquidade do justiçamento popular. A sociedade retoma pela violência o direito originário à justiça quando
as instituições falham no desempenho do que é mera representação e condicional delegação de responsa-
bilidades. O Brasil está entre os países que mais lincham no mundo. Temos de quatro a cinco linchamentos
e tentativas de linchamento por semana, nas várias regiões do País. Linchamento é também barbárie e,
no fundo, expressão da mesma cultura dos crimes que os linchadores querem vingar. Pesquiso essa mo-
dalidade de violência coletiva há anos. Ela é sempre manifestação de descrença na Justiça. Reveste-se,
na maioria dos casos, da mesma crueldade que caracteriza os crimes que por meio dela a sociedade da
rua pretende punir. Nos casos extremos, o linchamento, além da mutilação de sua vítima, culmina com sua
queima ainda viva. A matriz da cultura do crime é a mesma da punição do crime. Ou seja, estamos em
face de um problema estrutural da sociedade, um “defeito” de funcionamento, que, sob diferentes formas
de manifestação, se apresenta como expressão dos “maus” e também dos “bons”.

(Adaptado de: MARTINS, J. S. Direitos de todos os humanos. Estado de S. Paulo. 5 maio 2013. p.E3.)

1 No trecho “Mas a entrevista não o é...”, o pronome substitui

a) “o clamor repressivo dos que têm medo”.

b) “ministro da Justiça”.

c) “medo”.

d) “compreensível”.

e) “afirmação de valores da civilização”.
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2 A preposição “de”, em “de que ele é membro”, justifica-se por

a) anteceder o objeto indireto que complementa o verbo existente na frase.

b) dar destaque à enumeração presente na frase.

c) estar situada após a vírgula.

d) haver já uma preposição antes do termo antecedente “governo”.

e) ser uma exigência do termo “membro”.

3 A respeito do primeiro parágrafo, considere as afirmativas a seguir.

I. A exclamação serve para reforçar a ênfase em torno de uma ideia que, segundo o autor, é óbvia.

II. A interrogação tem caráter retórico e expressa a indignação do autor com o estágio de barbárie dos
crimes cometidos.

III. A utilização do conectivo no início da antepenúltima frase tem função estilística, pois inexiste oposi-
ção entre os temores do ministro e a constatação do autor do texto.

IV. O emprego repetido de termos como “crime” e “criminosos” tem o papel de realçar gradações e
sutilezas em cada delito cometido.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

4 Quanto ao uso da palavra “que” na primeira frase, assinale a alternativa correta.

a) Na primeira vez em que aparece, o “que” é conjunção que expressa a explicação de ideias expostas anterior-
mente; na segunda, é pronome que retoma “resposta”.

b) Na primeira vez em que aparece, o “que” é pronome que introduz o complemento de “indica”; na segunda, é
conjunção que conecta “violência” a sua caracterização.

c) Na primeira vez em que aparece, o “que” é conjunção que liga o verbo ao seu complemento; na segunda, é
pronome que retoma o termo antecedente.

d) Nas duas vezes em que aparece, o “que” é conjunção que estabelece vínculos entre verbos e seus comple-
mentos.

e) Nas duas vezes em que aparece, o “que” é pronome relativo que substitui os termos imediatamente anteriores.

5 Com base nos dois parágrafos iniciais, assinale a alternativa correta.

a) O autor do texto discorda do ministro: enquanto o ministro acredita ser a escola a melhor solução para a
criminalidade juvenil, o autor já considera que a intervenção educacional é obsoleta para o problema.

b) O autor do texto e o ministro convergem em dois aspectos: ambos desconfiam da eficácia do aumento da pena
para menores como medida para erradicar a criminalidade e da redefinição dos critérios para a avaliação da
gravidade dos crimes.

c) O autor do texto e o ministro expressam concepções divergentes: o primeiro avalia jovens como criminosos
que já tiveram um aprendizado suficiente em termos de crimes; o segundo receia que a presença de jovens na
cadeia resulte em aprendizados nocivos.

d) Ministro e autor do texto exibem opiniões contrárias entre si: o primeiro julga temerária a interpretação da
cadeia como escola de crime para menores infratores, enquanto o segundo crê que a pior escola para os
jovens criminosos é o espaço fora da prisão.

e) Ministro e autor do texto têm perspectivas diferentes: o primeiro considera que a escola do crime terá efeitos
perversos sobre os jovens infratores, enquanto o segundo avalia que o tempo maior na cadeia poderá reabilitá-
-los.
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6 Assinale a alternativa que explica, corretamente, os exemplos citados no segundo parágrafo.

a) São crimes citados pelo autor do texto como exemplos detalhados de práticas violentas que, segundo algumas
pessoas, requerem punições mais rigorosas do que as previstas atualmente.

b) São crimes cuja repercussão serviu de argumento aos detratores da redução da maioridade penal uma vez
que seus autores tiveram pouco contato com “a escola de crimes”.

c) São crimes elencados pelo autor do texto em decorrência do caráter de inexperiência de seus autores como
ponto comum aos delitos.

d) São crimes que têm seu caráter cruel injustificado pela pouca idade dos delinquentes, o que inviabiliza a
discussão sobre a redução da maioridade penal.

e) São crimes sem explicação, pois seus planejamentos ocorreram em ambientes e circunstâncias desfavoráveis
à disseminação da marginalidade.

7 Os termos “hediondos” e “medonhos” são empregados para qualificar “crimes” no segundo parágrafo.
Os termos podem, sem prejuízo do sentido original, ser substituídos, respectivamente, por

a) aterradores e receosos.

b) hedônicos e repugnantes.

c) inimputáveis e repulsivos.

d) peremptórios e assombradiços.

e) sórdidos e pavorosos.

8 Sobre os termos “porém” e “no entanto”, utilizados no terceiro parágrafo, assinale a alternativa correta.

a) “porém” assume na frase um sentido de nome, de substantivo, diferente do seu caráter mais habitual, que é de
conectivo.

b) “porém” é empregado para contrapor qualificações dos direitos humanos.

c) “porém” pode ser deslocado para o início da frase sem comprometer o sentido original.

d) “no entanto” é usado para contrapor deturpações do conceito de liberdade, ora valorizada como um direito e
um bem, ora alienada do debate sobre os direitos humanos.

e) “no entanto” pode ser substituído por “enquanto”, sem prejuízo do sentido original.

9 Os “inadimplentes”, do final do terceiro parágrafo, são aqueles que

a) admitem ter contraído dívida com o outro.

b) desconhecem a liberdade como direito de si e do outro.

c) desrespeitam a liberdade como direito do outro.

d) pagam pelos crimes cometidos contra o outro.

e) reconhecem os direitos humanos do outro.

10 A respeito dos pronomes no quarto parágrafo, considere as afirmativas a seguir.

I. “ela”, em “Ela é sempre manifestação de descrença...”, retoma “essa modalidade de violência cole-
tiva”.

II. “dela”, em “que por meio dela a sociedade pretende punir”, retoma “maioria dos casos”.

III. “sua”, em “culmina com sua queima ainda viva”, retoma “mutilação de sua vítima”.

IV. “sua”, em “além da mutilação de sua vítima”, retoma “linchamento”.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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11 Quanto às ideias expressas no texto a respeito do linchamento, assinale a alternativa correta.

a) De acordo com o autor, a “sociedade da rua” e a Justiça se equiparam no que se refere à crueldade com que
ambas punem os crimes.

b) O autor propõe leituras e medidas específicas para linchamentos brutais e linchamentos que derivam de falhas
na “delegação de responsabilidades”.

c) A apresentação de dados estatísticos pelo autor tem o propósito de alertar para a barbárie dos linchamentos
brasileiros como uma prática que destoa dos “países que mais lincham no mundo”.

d) A ideia de considerar o linchamento “manifestação de descrença na Justiça” coexiste com o reconhecimento
da barbárie envolvida no ato de linchar, mas serve também para desnudar a sensação de impunidade.

e) A “modalidade de violência coletiva” a que o autor se refere aproxima-se dos crimes bárbaros, diferenciando-se,
contudo, pela legitimidade atribuída a cada uma das infrações.

12 Sobre os termos “bons” e “maus”, utilizados entre aspas, assinale a alternativa correta.

a) Os bons são as vítimas de crimes e de linchamentos; os maus são os autores de crimes bárbaros e linchadores.

b) Os bons são os cidadãos que se negam a participar de crimes e linchamentos; os maus aderem a esses
delitos.

c) Os bons são os linchadores; os maus são as vítimas do linchamento.

d) Os bons são os que acreditam fazer justiça ao punir com o linchamento; os maus são os autores dos crimes
bárbaros.

e) Os bons são os que delegam a punição para a lei e para a Justiça; os maus são os que punem “com as próprias
mãos”.
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CONHECIMENTOS GERAIS

13 Leia o texto a seguir.

Pense no que você fez, em seu dia a dia, nos últimos 12 meses. Se foi à farmácia adquirir um medi-
camento, vacinou-se, fez uma compra no supermercado ou foi à padaria, precisou de um procedimento
médico de alta complexidade para você ou algum familiar, não há dúvida: você usou o SUS.

(Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/104/reportagens/o-sus-que-nao-se-ve>. Acesso em: 1 jun. 2013.)

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), considere as afirmativas a seguir.

I. Até a criação do SUS, os brasileiros eram divididos entre os que podiam pagar a rede privada, os
segurados da previdência social e aqueles que não possuíam direito algum.

II. Com o SUS, o número de usuários do sistema com direito a atendimento passou de 100 para 180
milhões.

III. O SUS garantiu a continuidade da gratuidade e a universalidade do atendimento, dando prossegui-
mento a um sistema que já era unificado em um único ministério.

IV. O SUS foi criado no Brasil em 1988 e regulamentado dois anos após, fato que trouxe o direito de
acesso a tratamento de saúde para todos, de forma gratuita.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14 Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), o crescimento
do PIB do Paraná no primeiro trimestre de 2013 contrasta com o PIB nacional. Enquanto, segundo dados
do IBGE, o PIB nacional atingiu 0,6% no trimestre, no Paraná o crescimento foi de 2,8%.
Sobre os fatores que motivaram esse crescimento, considere as afirmativas a seguir.

I. A venda de veículos.

II. O crescimento na safra de verão, com destaque para soja e milho.

III. Os segmentos de máquinas e equipamentos.

IV. Os segmentos de móveis e eletrodomésticos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

15 No passado, utilizava-se com frequência a expressão “o Brasil é o país do futuro”. Entre as razões que
subsidiavam essa afirmação estava o fato de o Brasil possuir uma expressiva população de jovens, por-
tanto ampla força de trabalho no auge de sua capacidade produtiva. Hoje, já se começa a falar no processo
de envelhecimento da população brasileira. É fato, porém, que a população jovem ainda forma parte ex-
pressiva da população, demandando políticas públicas específicas para esse segmento.
A população de jovens do Brasil, segundo o Censo de 2010, entre 15 e 29 anos, está estimada, em aproxi-
madamente,

a) 30 milhões.

b) 40 milhões.

c) 50 milhões.

d) 70 milhões.

e) 90 milhões.
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16 O consumo consciente é um imperativo para a garantia do acesso à água para a presente e futuras gera-
ções. Segundo dados da Sanepar, práticas como fechar a torneira, tomar banho e escovar os dentes mais
rápido, instalar descargas mais econômicas, além de outras medidas, contribuem com a sustentabilidade
do planeta.
Nesse sentido e com base nos dados da Sanepar, considere as afirmativas a seguir.

I. Um banho de 5 minutos consome em torno de 150 litros de água.

II. Uma torneira aberta pode consumir em média 20 litros de água por minuto.

III. A diferença entre o consumo de uma caixa acoplada e uma descarga de parede pode chegar a 8 vezes.

IV. A diferença entre utilizar o balde ou a mangueira para lavar o automóvel pode chegar a 300 litros.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

17 Leia o texto a seguir.

O Governo Federal criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com o objetivo de formar
uma reserva de dinheiro para o trabalhador. As contas de FGTS de todos os trabalhadores ficam na
Caixa Econômica Federal (CEF). A soma de todas essas contas dá origem a uma única. Assim, quando
o governo fala da utilização de recursos do FGTS está se referindo a essa conta.

(Disponível em: <http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/guias-financeiros/guia-como-funciona-o-fgts-e-como-faco-para-

-sacar-dinheiro-do-fundo.htm>. Acesso em: 1 jun. 2013.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o FGTS como política voltada para o trabalhador, considere
as afirmativas a seguir.

I. O trabalhador tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quando é demitido sem justa causa ou em caso
de doença grave como câncer e AIDS.

II. O FGTS foi criado na década de 1960, para proteger o trabalhador demitido sem justa causa.

III. O dinheiro depositado na conta do FGTS pertence exclusivamente a cada trabalhador, fato que veda
a possibilidade de o governo utilizar tais recursos.

IV. Dependendo da razão para a saída do trabalhador da empresa, além do FGTS, este também possui o
direito à multa de 30% sobre o valor recolhido.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

18 Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná relativos ao pri-
meiro trimestre de 2013, os municípios com maior número de crimes contra a pessoa, excetuando-se
Curitiba, listados pelo maior número de ocorrências, são

a) Cascavel, Pato Branco e Londrina.

b) Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina.

c) Londrina, Foz do Iguaçu e Campo Mourão.

d) Maringá, Foz do Iguaçu e Toledo.

e) São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Londrina.
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19 De acordo com o Art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca do reconhecimento do estado
de filiação, considere as afirmativas a seguir.

I. É um direito personalíssimo.

II. É um direito disponível.

III. É um direito com restrições para ser exercitado contra pais ou seus herdeiros.

IV. É um direito imprescritível.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

20 De acordo com o Art. 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao adolescente é permitido trabalhar
sob determinadas condições.
Acerca dessas condições, considere as afirmativas a seguir.

I. O trabalho realizado pelo adolescente deve necessariamente conciliar horários e locais que permitam
a frequência à escola.

II. O adolescente pode trabalhar em locais que sejam favoráveis à sua formação e ao seu desenvolvi-
mento físico, psíquico, moral e social.

III. O adolescente pode trabalhar no período noturno, desde que o horário não ultrapasse as 23 horas.

IV. Após 17 anos, o adolescente pode realizar trabalho considerado insalubre, desde que receba a remu-
neração adicional condizente.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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PROFISSIONAL – MÉDICO DO TRABALHO

21 Sobre os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, assinale a alternativa
correta.

a) A conclusão do laudo pericial, com a indicação da presença de agente nocivo à saúde, é imprescindível para
que o adicional insalutífero seja devido, como normatiza o Ministério do Trabalho.

b) A exposição contínua aos agentes insalubres pode desencadear, ao longo do tempo, o aparecimento de enfer-
midades que evoluem paulatinamente para as doenças ocupacionais, legalmente diferenciadas do acidente de
trabalho.

c) É compulsório às empresas requererem ao Ministério do Trabalho e Emprego a realização de perícia em
estabelecimento ou setor da empresa, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade
perigosa.

d) O trabalho em ambientes perigosos aumenta o desgaste do trabalhador pela constante vigilância que requer.
Diante dessa realidade, o legislador resolveu instituir uma remuneração adicional para todos os trabalhos peri-
culosos.

e) Há enfermidades que se relacionam diretamente e outras que são agravadas pela profissão ou pelas condições
na prestação do serviço, possibilitando a constatação do nexo causal entre o trabalho e a doença.

22 Sobre insalubridade e periculosidade, assinale a alternativa correta.

a) A NR-15 trata, primordialmente, dos riscos mais sérios, ou seja, riscos biológicos, químicos e físicos, esta-
belecendo as diretrizes básicas para desenvolver medidas destinadas à segurança e saúde no trabalho em
estabelecimentos de saúde.

b) A caracterização e a classificação da insalubridade e periculosidade, segundo as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego, far-se-ão através de perícia a cargo exclusivo do médico do trabalho, nos termos do
Art. 195.

c) Trabalhos penosos, nos quais o agente agressivo é o próprio serviço que se executa em razão do seu caráter
repugnante, incômodo ou desagradável, confere ao trabalhador direito ao adicional de insalubridade.

d) Para adotar medidas preventivas no controle dos agentes de insalubridade, os agentes de chefia devem con-
sultar a NR-15 para saber quando existem esses agentes nos setores sob sua administração.

e) Os limites de tolerância para a exposição das pessoas às radiações ionizantes, descritas detalhadamente na
NR-15, são determinados por norma do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

23 Com base nos aspectos essenciais da Medicina do Trabalho, considere as afirmativas a seguir.

I. Desconhecimento da legislação de segurança e saúde no trabalho e manutenção precária de máqui-
nas são alguns dos fatores pessoais que caracterizam as causas indiretas de acidentes de trabalho.

II. Causas de Acidente são as condições perigosas do ambiente ou dos meios de trabalho ou do com-
portamento que desencadeou a ocorrência ou o acidente. Depois da ocorrência, existem as Con-
sequências do Acidente.

III. Risco é a possibilidade que existe de ocorrer acidente em determinadas atividades; perigo é a proba-
bilidade maior ou menor dessa ocorrência. O perigo é remoto ou iminente conforme a intensidade do
risco.

IV. Causas diretas dos acidentes são os fatores ambientais associados ao trabalho, sem a interferência
das pessoas, que não condizem com os padrões aceitos de segurança do trabalho e que desenca-
deiam os acidentes.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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24 Sobre acidentes de trabalho, disposto no Art. 19 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que vigora
atualmente no Brasil, assinale a alternativa correta.

a) A referida lei é a décima sétima lei acidentária, promulgada no Plano de Previdência Pública e Privada, de
acordo com as diretrizes da Constituição da República.

b) As consequências dos acidentes do trabalho são conhecidas e até catalogadas para fins de estudos e controle
estatístico. A tipificação dos ferimentos nas pessoas é importante na caracterização dos acidentes de trabalho.

c) Acidentes de trabalho acontecem e são produzidos por uma ou mais causas, e sua permanência está limitada
aos segundos ou minutos da ocorrência. Depois que aconteceu, deixa de existir.

d) Acidentes de trabalho são ocorrências indesejáveis, recorrentes e normais no exercício do trabalho, que agri-
dem os trabalhadores com pequenas lesões, ou até grandes mutilações, e, às vezes, com a morte.

e) A pensão por morte será devida mensalmente aos dependentes do acidentado, no valor correspondente ao
que teria direito se estivesse aposentado por tempo de serviço na data de seu falecimento.

25 A verdadeira prevenção começa com a decisão do escalão administrativo superior de uma organização,
pública ou privada, em zelar pela segurança e saúde dos empregados em atendimento às leis, além do
interesse social e econômico do assunto.
Considerando o desdobramento dessa decisão, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) O desdobramento dessa decisão, ou dessa política, deve ter início no escalão operacional, que está
mais próximo dos locais onde a segurança do trabalho deve ser praticada para evitar os acidentes de
trabalho.

( ) As Normas Regulamentares (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego são as normas básicas que
suprem as empresas de profissionais capacitados para aplicar técnicas destinadas à prevenção de
acidentes.

( ) Os acidentes do trabalho devem ser combatidos com todos os recursos disponíveis e existem obri-
gações a serem cumpridas por instâncias, pessoas e setores, para que a empresa cumpra as suas
obrigações institucionais e sociais.

( ) A prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais dividem-se em quatro principais grupos: con-
trole de riscos, investigação de acidentes e de doenças, instrução e treinamento, divulgação e pro-
moção, segundo convenção adotada para essas atividades.

( ) Em caso de acidentes de trabalho, recomenda-se, além de corrigir a prática do ato inseguro que gerou
o acidente, promover campanha sobre os perigos que poderão acontecer caso não atuem dentro dos
padrões de segurança estabelecidos..

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.

b) V, V, F, F, F.

c) F, V, V, V, F.

d) F, F, V, V, V.

e) F, F, F, V, V.

26 Com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, as
empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Le-
gislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
deverão manter, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT).
Em relação aos SESMT, assinale a alternativa correta.

a) Ao empregador cabe a definição do número de profissionais que deve compor o SESMT da empresa ou do
estabelecimento, tendo em vista a percepção que os gestores têm do risco existente.

b) As atividades dos SESMT são essencialmente de atendimento de emergências, controle de catástrofes e de
atendimento imediato a vítimas de acidente de trabalho.

c) As empresas poderão optar por implantar os SESMT ou a Comissão de Prevenção de Acidentes (CIPA).

d) Uma das competências dos SESMT é manter os registros de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e
agentes de insalubridade atualizados.

e) É competência da equipe dos SESMT aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho ao ambiente de trabalho, excetuando-se máquinas e equipamentos.
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27 A Norma Regulamentadora 7 (NR-7) estabelece a obrigatoriedade da implantação do Programa de Con-
trole Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) por parte de todos os empregadores e instituições que ad-
mitam empregados, com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto de seus trabalhadores.
Com base nessa norma, assinale a alternativa correta.

a) A realização do PCMSO depende da participação da engenharia de segurança do trabalho e, em alguns casos,
da colaboração de outros setores técnicos e administrativos sendo, todavia, um programa fundamentalmente
médico.

b) Cabe ao conselho de classe ou órgão representativo dos empregados indicar, entre os médicos da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da empresa, um coordenador para a execução do PCMSO.

c) Privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre saúde e trabalho, o PCMSO
deverá ter caráter de promoção da saúde e reabilitação dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, com
exceção dos casos de natureza subclínica.

d) O PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exames médicos do trabalhador, à custa do mesmo, após o
qual deverá ser emitido um Informe de Verificação de Saúde.

e) Os dados registrados em prontuário clínico individual são de responsabilidade do empregador, ou da instituição
que admita empregados, por dez anos após o desligamento do empregado da empresa.

28 Leia o texto a seguir.

Segundo a NR-9, consideram-se risco químico substâncias compostas ou produtos que possam pe-
netrar no organismo pela via respiratória ou inalatória, pela via cutânea ou dérmica ou pela digestiva.
Denominam-se produtos químicos aquelas substâncias que não estão presentes na natureza, ou seja,
são artificiais (fabricadas), e se encontram na forma de gases, líquidos, pastas, pós, graxas, óleos.
Esses produtos são utilizados largamente nos processos industriais para limpeza, proteção e lavagem
de peças ou como solventes e catalisadores em pintura. Além disso, podem se originar de restos de
processos de galvanoplastia (gases, vapores e borras) ou de soldagem.

Considerando os ditames da NR-9 sobre substâncias ou produtos químicos, atribua V (verdadeiro) ou
F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) O solvente apresenta-se geralmente como um líquido incolor ou claro, volátil, de toxidade variável,
odor agradável, reação neutra e anidro. De um modo geral, são substâncias orgânicas e inorgânicas
com toxidade variável para o ser humano.

( ) Alguns solventes são inflamáveis. O uso de certas substâncias está proibido em todo território naci-
onal, outras devem ser utilizadas dentro de normas rígidas de segurança, por serem muito tóxicas, e
algumas por terem potencial cancerígeno.

( ) A intoxicação ocupacional pelo benzeno pode ocorrer por via respiratória (aspiração por vapores) ou
dérmica, sendo a via respiratória a principal do ponto de vista toxicológico. Devido à baixa toxidade, o
benzeno é uma substância largamente utilizada na fabricação de vários produtos em todo o território
nacional.

( ) O tolueno é absorvido principalmente pela via respiratória, podendo ocasionar irritação pulmonar,
arritmia e efeitos depressores sobre o sistema nervoso central (SNC). Quanto aos distúrbios psíqui-
cos e neurocomportamentais, esses solventes podem causar sonolência, euforia, cansaço, cefaleia,
tonturas, tremores, ataxia, confusão mental e convulsões, devido aos seus efeitos depressores sobre
o SNC.

( ) A principal via de penetração do xileno são: absorção por via cutânea, na forma de pó e ingestão
acidental na forma líquida, no local de labor

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, V, F.

b) V, F, F, F, V.

c) F, V, V, F, V.

d) F, F, V, V, F.

e) F, F, F, V, V.
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29 Leia o texto a seguir.

No campo da saúde ocupacional, higiene do trabalho é uma ciência que trata do reconhecimento, da
avaliação e do controle dos agentes agressivos passíveis de levar o empregado a adquirir doença pro-
fissional, que são: agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos e agentes ergonômicos.

Com relação a esses agentes, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A radiação ionizante (radiação alfa; radiação beta; radiação gama e raios X; radiação nêutrons) tem
a capacidade de alterar as características físico-químicas das moléculas de um determinado tecido
biológico.

( ) A sensibilidade do corpo humano aos efeitos da radiação ionizante está relacionada ao tipo de célula,
sendo as células com reprodução rápida insensíveis esse tipo de radiação. Assim, a ação da radia-
ção é menor no tecido hematopoiético, nas gônadas genitais; no revestimento gastrointestinal e no
foliculopiloso.

( ) As células nervosas ou musculares, que não se dividem e são bem diferenciadas, são radiorresisten-
tes, portanto o cérebro e os músculos são menos afetados pela radiação ionizante.

( ) Os efeitos biológicos determinísticos são consequentes da exposição a altas doses de radiações
ionizantes e dependem diretamente dessa exposição, como a morte celular (de células malignas sub-
metidas à radioterapia).

( ) Os efeitos estocásticos, aleatórios, são aqueles aparentes e que se manifestam imediatamente após
a exposição à radiação, permitindo estabelecer claramente o nexo causal.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.

b) V, F, V, V, F.

c) F, V, F, F, V.

d) F, F, V, V, V.

e) F, F, V, V, F.

30 Sobre as doenças ocupacionais, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A LER (Lesões por Esforços Repetitivos) é resultado da combinação da sobrecarga das estruturas
anatômicas do sistema osteomuscular com a falta de tempo para sua recuperação causando incapa-
cidade laboral temporária ou permanente. São identificados diversos fatores determinantes mediante
a Análise Ergonômica do Trabalho.

( ) A LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) é
uma síndrome relacionada ao trabalho e tem as seguintes nomenclaturas: LER (Lesões por Esforços
Repetitivos), LTC (Lesões por Traumas Cumulativos), DCO (Doença Cervicobraquial Ocupacional),
CTD (Cumulative Trauma Disorders), SSO (Síndrome da Sobrecarga Ocupacional), DORT (Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).

( ) As queixas mais comuns entre os trabalhadores com LER/DORT são perda do equilíbrio, represen-
tando uma labirintite, além de lentidão dos reflexos; alterações na circulação sanguínea da orelha
interna, zumbido, redução temporária do limiar auditivo.

( ) No Brasil, a ergonomia vem ganhando notoriedade devido às exigências da Norma Regulamentadora
(NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece alguns parâmetros que podem auxiliar a
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo
a proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente.

( ) Em uma empresa, o combate a LER deve ser resultado de um programa de prevenção de agravos
decorrentes do trabalho, que depende exclusivamente da vontade e do compromisso dos envolvidos
na alta direção dessa empresa.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.

b) V, V, F, V, F.

c) V, F, V, F, F.

d) F, V, F, F, V.

e) F, F, V, V, V.

11 / 15

www.pciconcursos.com.br
 




31 Leia o texto a seguir.

É comum em condições normais de trabalho a coexistência de vários fatores, além da exposição a ruído
excessivo, que podem influenciar no desenvolvimento da perda auditiva, afetando diretamente o órgão
auditivo através da interação com o nível de pressão sonora ocupacional ou não ocupacional.

Com relação aos fatores influencidores na perda auditiva, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas
a seguir.

( ) As doenças do metabolismo em geral devem ser consideradas como prováveis fatores predisponen-
tes ao surgimento ou agravamento da perda auditiva em trabalhadores expostos a condições de risco
de perda auditiva, como exposição a níveis elevados de pressão sonora.

( ) Fatores de história familiar de surdez em colaterais e ascendentes, em um trabalhador que apresente
exposição consistente ao ruído, devem ser considerados por se tratar de perda auditiva associada a
fator não ocupacional.

( ) Fatores circunstanciais de grande intensidade podem ocasionar a perda auditiva de instalação sú-
bita, ou trauma acústico no trabalhador exposto, como uma explosão ou detonação. A maior parte
das alterações de instalação súbita é recuperada nas primeiras duas a três horas. O restante da
recuperação pode levar até 16 horas para se completar, dependendo da intensidade do estímulo.

( ) Fatores ambientais como a presença de agentes químicos em estado gasoso, ou disperso no ambi-
ente laboral, podem afetar a perda auditiva (perda auditiva ototóxica). Entre os principais agentes
químicos que podem levar à perda auditiva incluem-se os solventes (tolueno, de carbono), fumos
metálicos, gases asfixiantes (monóxido de carbono) e agrotóxicos organofosforados.

( ) A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) representa a tradução audiométrica da lesão coclear irre-
versível. Ocorrendo, relacionada ao trabalho, a PAIR é uma diminuição gradual da acuidade auditiva,
decorrente da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, V, F, F.

b) V, F, F, V, V.

c) F, V, V, V, F.

d) F, V, F, V, V.

e) F, F, V, F, V.

32 Com relação às condições ergonômicas do trabalho, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

(I) Condições técnicas. (A) Horas de trabalho, turnos, dificuldades operacionais
ambientais.

(II) Condições ambientais. (B) Layout, mobiliário, ruído, iluminação.
(III) Condições organizacionais. (C) Exigências na realização do trabalho, controle, quali-

dade e inspeção.
(IV) Condições cognitivas. (D) Pausas, flexibilidade, paradas, ginástica pré-laboral.
(V) Condições de regulação do trabalho. (E) Estruturas gerais do sistema de produção, sistema de

controles.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-D, III-C, IV-E, V-B.

b) I-B, II-E, III-D, IV-A, V-C.

c) I-D, II-B, III-E, IV-C, V-A.

d) I-E, II-A, III-B, IV-D, V-C.

e) I-E, II-B, III-A, IV-C, V-D.
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33 Com relação às cinco modalidades de exames médicos ocupacionais previstos no Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), constante na Norma Regulamentadora 7 (NR-7), relacione a
coluna da esquerda com a da direita.

(I) Exame Médico de Mudança de Fun-
ção.

(A) Trabalhadores expostos a risco que implique em desen-
cadeamento de doença ocupacional.

(II) Exame Médico Periódico. (B) Trabalhador exposto a riscos diferentes daqueles a que
estava exposto antes.

(III) Exame Médico de Retorno ao Traba-
lho.

(C) Sua realização pode ser imposta pelo Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego.

(IV) Exame Médico Demissional. (D) É característico de trabalhos que envolvam poeiras mi-
nerais.

(V) Exame Médico Pós-Demissional. (E) Trabalhadora ausente por motivo de parto, ou qualquer
trabalhador(a) ausente por mais de 30 dias.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-C, III-B, IV-D, V-E.

b) I-B, II-E, III-C, IV-D, V-A.

c) I-B, II-A, III-E, IV-C, V-D.

d) I-C, II-D, III-A, IV-E, V-B.

e) I-D, II-A, III-E, IV-C, V-B.

34 A Norma Regulamentadora NR 33 sobre Segurança e Saúde do Trabalhador (Portaria MTE nº 202, de 22 de
dezembro de 2006, e atualizada pela Portaria SIT-TEM nº 38, de 21 de dezembro de 2008) dispõe que “Es-
paço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua
meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes
ou onde possa existir a deficiência ao enriquecimento de oxigênio”.
Com base nos aspectos essenciais da segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, consi-
dere as afirmativas a seguir.

I. Cabe ao empregador implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confina-
dos, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de
forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho.

II. Cabe ao trabalhador comunicar ao sindicato da categoria as situações de risco para sua segurança e
saúde, ou de terceiros que sejam do seu conhecimento, e cabe ao sindicato dos trabalhadores adotar
medidas para que todo trabalhador designado para trabalhos em espaços confinados seja submetido
a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, conforme estabelecem a NR-7 e a
NR-31.

III. Cabe aos trabalhadores monitorarem continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas
onde estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e perma-
nência são seguras e interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição
de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local.

IV. Cabe aos gestores de segurança e saúde adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de
inundação, soterramento, engolfamento, incêndio, choques elétricos, eletricidade estática, queima-
duras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros que possam afetar
a segurança e saúde dos trabalhadores.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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35 Com base nos aspectos da Norma Regulamentadora NR-35, sobre trabalhos em altura, assinale a alter-
nativa correta.

a) Cinto de segurança do tipo paraquedista é um sistema de ancoragem para a conexão de dispositivos de segu-
rança, tais como cordas, cabos de aço, trava-quedas e talabartes.

b) Talabarte é um dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com movimen-
tação vertical ou horizontal, quando conectado com cinturão de segurança para proteção contra quedas.

c) Trabalho em altura é qualquer trabalho executado com diferença de nível superior a 2,80 m da superfície de
referência e que ofereça risco de queda.

d) O fator de queda é o risco potencial a que o trabalhador está submetido nos trabalhos em altura e exprime o
grau de gravidade proporcional (da possível lesão) de uma queda.

e) O programa de capacitação em altura deve ser estruturado com treinamentos inicial, periódico e eventual. O
treinamento periódico deve ser realizado a cada dois anos.

36 Sobre doenças ocupacionais por exposição ao agente biológico, assinale a alternativa correta.

a) As atividades que envolvem exposição aos agentes biológicos, como coleta de lixo, galerias e tanque de esgoto
e abatedouros estão relacionadas no anexo 14, da NR-15.

b) Nos anos de 1970, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), através da Lei nº 8.975, classi-
ficou os agentes biológicos com base na virulência do agente.

c) O ar é veiculador de patógenos menores de 5µ de um indivíduo infectado. Durante tosse, espirro ou conversa,
os patógenos alcançam as membranas mucosas do nariz, boca ou conjuntiva.

d) As medidas de controle dos agentes biológicos devem ser adotadas, concomitantemente, com as medidas de
controle referentes à fonte, às medidas de percurso e às medidas relativas ao trabalhador.

e) A primeira conduta, após exposição a material biológico, é o cuidado imediato para a identificação do agente
biológico para adoção das medidas apropriadas de profilaxia.

37 Quanto às consequências dos acidentes de trabalho para o empregador, considere as afirmativas a se-
guir.

I. Manutenção do vínculo empregatício do empregado acidentado por seis meses após a data da ocor-
rência do acidente de trabalho.

II. Pagamento imediato de indenização acidentária por danos morais e materiais, independentemente do
ajuizamento de ação específica.

III. Pagamento salarial ao acidentado durante os quinze primeiros dias subsequentes ao do acidente.
IV. Recolhimento fundiário mensal em favor do empregado acidentado enquanto persistir a suspensão

contratual correspondente ao período de gozo do auxílio-doença acidentário.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

38 Com relação às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, relacione a coluna da es-
querda com a da direita.

(I) NR-5 (A) Equipamento de Proteção Individual (EPI).
(II) NR-6 (B) Atividades e Operações Insalubres.
(III) NR-9 (C) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
(IV) NR-15 (D) Atividades e Operações Perigosas.
(V) NR-16 (E) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-A, II-C, III-B, IV-E, V-D.
b) I-B, II-A, III-C, IV-D, V-E.
c) I-C, II-A, III-E, IV-B, V-D.
d) I-C, II-B, III-A, IV-D, V-E.
e) I-D, II-C, III-A, IV-E, V-B.
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39 Laudo técnico-pericial pode ser definido como a materialização formal e escrita da avaliação técnica
desenvolvida no curso de um processo. Expressa o parecer técnico do perito judicial ou dos assistentes
técnicos, ou do conjunto destes, a respeito do ponto controvertido, objeto da perícia.
Em relação a laudo pericial, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) A validade do laudo pericial é embasada na autoridade pessoal de quem o subscreve, tendo suas
conclusões caráter normativo.

( ) A função precípua do perito é assessorar o juiz, mediante laudo pericial conclusivo e convincente,
com embasamento técnico e legal.

( ) Os honorários devidos ao perito pelo seu trabalho são arbitrados pelos juiz e pagos pela parte su-
cumbente.

( ) O laudo pericial é derivado das considerações subjetivas do perito, bem como de suas experiências
pericais anteriores.

( ) Apenas em perícias de insalubridade ou periculosidade é permitida a nomeação de pessoas jurídicas
como perito judicial.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, F, V, F, V.

b) V, F, F, V, F.

c) F, V, F, V, V.

d) F, V, V, F, F.

e) F, F, V, V, F.

40 Sobre os meios complementares ao diagnóstico clínico de avaliação pericial, na existência de um agravo
à saúde do trabalhador, assinale a alternativa correta.

a) A perícia do local de trabalho deve se limitar aos fatos previamente informados e averiguados preliminarmente
pelo perito, aprofundando o conhecimento disponível sobre esses elementos analisados.

b) As atividades de prevenção instituídas, como o fornecimento de equipamentos de proteção individual e treina-
mentos de segurança fornecidos pela empresa, não são objetos da perícia médica.

c) Com a finalidade de garantir a objetividade da perícia, deve-se desconsiderar, na análise pericial, documentos
espontaneamente apresentados, como fichas de dotação de equipamentos.

d) Os meios complementares ao diagnóstico clínicos devem ser adotados de forma subsidiária nos casos em que
inexistam dados histórico-clínicos disponíveis ou suficientes para a atuação do perito.

e) Na anamnese ocupacional, a perscrutação das atividades prevalentes realizadas pelo periciado envolvem tanto
os riscos presentes nas atividades envolvidas como a frequência e intensidade da exposição.
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